
Shut. Yad Eliyahu (Lublin) #28: Callousness, Cold, and Death

פסק "הרב"1

עובדא הכי הוה ביום אחד נסע מכאן בעל בית אחד ומשרתו ושאר אנשים מקהלתינו ליומא דשוקא א’ פרסה מכאן וכאשר
נסעו תחום שבת מהמקום היה הרוח הולך ונתחזק וסוער מאוד ושלג היה מתגבר והולך עד שהיה בלתי אפשר לילך ליומא
דשוקא הוצרכו בני קהלתו להחזיר לביתם גם בעל הבית הנ"ל חזר לביתו והתחיל לומר למשרתו שילך לשם ליומא דשוקא
לנגוש איזה בעלי חובות בעלי מלאכות שהיה לו שם והיה אותו משרת מבקש ומתחנן שלא יהא אכזרי עליו שילך גם הוא

לביתו כי בלתי אפשרי לבא שמה והוא מתחייב בנפשו וילך לו בפעם אחד ד’ פרסאות ולא בפעם זו.

ומהמשך הזמן הויכוח ביניהם בא עוד משרת אחד ושאל הבעל הבית הנ"ל להיכן הוא הולך ואמר ליומא דשוקא והתחיל
למשרתו אם הוא הולך תוכל אתה גם כן לילך עמו והזהירו שילכו שניהם יחדיו וללון יחדיו בפונדק אחד.

והיו הולכים יחדיו עד שבאו שם ליומא דשוקא ובחזירתם לביתם בו ביום והקור גדול היה פתח הנער השני להמשרתו של
הבעל הבית נלין פה בכפר והוא כמו רביעי פרסה מהמקום שהי’ שם יומא דשוקא ופתח המשרת טוב לו לילך לביתו שילין

בביתו ולאכול שם והלך המשרת הנ"ל לדרכו לבד והנער הלך לבית אושפיזא באותו כפר:

ועוד הם מדברים בא עוד נער אחד מיומא דשוקא והתחיל לשאול להיכן הוא הולך ואמר לביתו ופתח המשרת נלך יחד
לבתינו אחר שהנער הראשון דעתו ללין זה בכפר ואנחנו נלך חלוצים והלכו לדרכם: והיה לעת ערב ושלג גדול היה כמו

קומת איש והיו מוכרחים לילך )לעט( ]לאט[ עד שנחשך והולך והלכו כל הלילה בלי מצוא להם דרך מחמת השלג עד
שנתייגע המשרת הנ"ל והיה יושב את עצמו ומתחנן להנער השני שישב גם כן אתו עמו ואמר שאי אפשר מחמת הקור שלא

יתקרר וימות חלילה והיה הנער השלישי הנ"ל הולך עד לאור היום ובא לכפר כמו רביע פרסה מאותו שעה שנתחשך וכל
הלילה היו הולכים סביב הכפר עד אור היום והמשרת הנ"ל נתקרר ומת עד שבא צעקה גדולה לתוך קהלתינו שאלו הנערים

מתו בקור ושלחו תיכף ומיד סוסים עם העגלים והרצים יצאו דחופים ומבוהלים עד שמצאו }לאחד{ הנער הראשון שבכפר
שלן שם ומשרת הנ"ל מצאו על פני השדה נתקרר ומת והנער השלישי נתקרר גם כן אבל לא מת רק שחזר לבריותו מכח

רפואות גדולות

אלה הן הדברים הבא לפני כאשר מבואר בגביות עדות:

והיה נראה לי לכאורה דאין המשלח צריך כפרה והיסוד שיסדו מהר"י ווייל וספר באר שבע ושו"ת מהר"ם מלובלין וצמח
 ממה דגרסינן באגדת חלק א"ל הקב"ה לדוד עד מתי יהיה עון זה טמון בידך על ידך נהרגה נוב עיר הכהנים ועל ידך1צדק

 אלמא אף על גב דדוד2נטרד דואג האדומי ועל ידך נהרגו שאול ושלשת בניו רצונך יכלו זרעך או תמסר ביד אויב כו’
המלך ע"ה לא פשע במידי רק שעל ידו באו לתקלה אפילו הכי נענש כל שכן הכא שבשליחותו בא אליו הרעה הזאת דאיכא

למיחש לעונש יסורין עכ"ל

אבל נראה לי לחלק דלא דמי להתם משום דמצינו בגמרא דמה שאמר הקב"ה לדוד או רעב חרב דבר למה הני שלשה לפי
שאמר דוד על שאול או ד’ יגפנו או יומו יבא או במלחמה ירד ונספה:

ונראה לי דזה היה חטא דוד שהתפלל על שאול שימות קודם זמנו … וזה היה לעון גדול: עד שאמר הקב"ה לדוד שיבחור
אחת משלשתן וזה עון היה טמון ביד דוד ואמר הקב"ה לדוד עד מתי יהיה עון זה טמון בידך: …

והטעם הנ"לואליו הוא נושא את נפשו אבל במי ששלח שליח ונהרג לא דמי לדין זה. ואם הוא בשכר למה צריך כפרה. 
נראה לי כפתור ופרח. ומה דמזכיר האגדה על ידך נהרג נוב עיר הכהנים ונטרד דואג האדומי נהרג שאול וג’ בניו הני שלשה

משום דשלשתן חדא עבירה היא: …

אך יש לחייבו בנדון דידן ולהצריך כפרה מטעם אחר דהיה פשיעה בדבר זה ופשע פשיעה גדולה מפני שכל בני קהלתינו
כי טובהיה מצריכים לחזור לאחוריהם מפני השלג והרוח חזק וגם בעל הבית בעצמו חזר לאחוריו לא היה למשרתו לשלוח 

כתיב כו’ מכל שכן שהמשרת לא היה רוצה לילך והויכוח היה ביניהם כמו חצי שעה. עד שבא נער עוד מהמקום.לו עמך 
ואם כן זה נראה לפשיעה גמורה וצריך כפרה גדולה ואף שלא מת בהליכתו לשם רק בחזירתו והיה להמשרת ללון בכפר

ובפרטות שבפירוש אמר באשר ילין הנער תלין גם אתה ואם כן לא פשע במידי אבל הלא מצינו שבתחילתו בפשיעה וסופו
באונס חייב ובפרטות היכי דאונס מעין הפשיעה. על כן נראה לי דיעשה תשובה ובפרטות דכל הפוסקים אחרונים בעלי
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תשובות סוברים בשלח שליח ונהרג אף דלא פשע במידי לעשות תשובה …

והתשובה נראה לי לסדר בסדר הזה שיתענה מ’ יום רצופים ואחר כך יתענה בכל שבוע ג’ ימים ולא יאכל בשר ולא ישתה
יין בכל ליל התענית ככה יתנהג ג’ שנים רצופים ובכל ערב ראש חדש ילך על קברו לבקש ממנו מחילה ולא יבא לשום

סעודה משך ג’ שנים הנ"ל ועולמות יתענה ערב ראש חדש ולא יאכל בשר ולא ישתה יין בליל שלפניו וכן י’ ימי תשובה
יתענה כל ימי חייו וכן בה"ב אחר הרגלים ואם ירצה להקל מעליו התשובה יתן לאביו של המשרת אחר שהוא עני כמנין

3: ...ארפא משובתיכם כו’כפרה ח"י פשיטים ואז יקוים 

תשובת ר’ אליהו מלובלין2

ולדעתי הם ]דברי הרב הפוסק[ רחוקים מן האמת ואומר לא ירד בני עמו במה שהשיג על הראשונים שהמציאו לדמות דין
4שליח שנהרג כו’ לענין נוב עיר הכהנים ושאול ובניו ודואג כו’. …

 כו'ואליו הוא נושא את נפשוובגוף נדון זה מה שרוצה בעל צמח צדק לחלק בין שליח בשכר לשליח בחנם וראייתו מן 
נלע"ד שאינו ראיה לומר דקרא איירי בסכנה רק דדרש דמצינו שלפעמים הפועל העני מסתכן כשאינו שומר עצמו כהוגן

ונתלה באילן ונופל מן הגג על כן ראוי להחמיר בשכירתו ושכר בתים ושכר בהמה יוכיחו. אבל כשיש סכנה דשכיח היזיקא
 אינו בסוג זה. והוא עצמו כתב שם שמחה שלא לשכורלפני עור לא תתן מכשולדהפועל עצמו אסור להסתכן והשוכרו עובר 

ודרשואמותה הפעם שליח בשעת חירם ופשיטא שלפי ענין הסכנה כך הוא ענין העונש של הגורם והנה יעקב אבינו אמר 
המפרשים דאלו מת יוסף היה צריך למות שני פעמים ר"ל עונש ששלח את יוסף ומת בשליחתו אף על גב דשם לא היה

סכנה ולא חשד את בניו גם יוסף הלך בשמחה יותר ממאה שלוחים בשכר ומה גם ששלוחי מצוה אינם ניזוקים א"ל שכיח
הזיקא ואף על פי כן היה חייב אלו מת חס ושלום לדעת המפרשים הנ"ל:

ובר מן דין אפילו נימא כסברת בעל צמח צדק דשליח בשכר פטור משום דמחל והכניס עצמו בסכנה לשליחות זה אפילו הכי
אין הנדון דומה לראיה כלל כי הכא אין זה שליח בשכר וכי שכרו שילך בסכנה כזו ופשיטא )ולא( ]לכאורה צריך לומר

‘אלו’[  הלך עמו בדין )אלו( ]אולי צריך לומר ‘עמו’[ בתחילה אם מחויב לילך דהיו הבית דין פוטרין אותו אך הבעל הבית
כפה אותו עד שאמר רוצה אני מאיזה טעם שיהיה או שלא ישלם לו שכירתו או שסבר העני שחייב לילך או אימה יתירה
שמביא לידי שפיכת דמים שהטיל עליו עד שאמר שמתחייב בנפשו אם ילך והפציר בו עד שהוכרח למסור עצמו לסכנה
גדולה ההיא כמבואר בכתבו: איך נדמה זה הענין לשאר שלוחים שהסכנה נולד אחר כך בדרך וכאן היה הסכנה העצומה

בשעת מעשה שכולם הוכרחו לחזור ואלו נתנו לבעל הבית הנ"ל או אלחד מבניו כמה וכמה לא היה נוטל והכריח את נפש
העני הלז פשיטא שחייב בדיני שמים דינא רבא ולא דינא זוטא וכנזכר בגמרא פרק ט’ דסנהדרין עז. בהניחו בחמה או בצינה

או בסוף חמה ובסוף צנה לבא ואין נדון זה ]דומה[ לנדון בעל צמח צדק בסימן צ"ג שנולד הסכנה אחר כך:

ומה שכתב אחר כך היה לו ללין באושפיזא עם הנער שם כו’ באמת מי יודע המניעה של העני המת שם שלא היה יכול ללין
והגד הוגד שהיה נוסע עגלה אחת והיו שם ערל וערלה עם בנה ועגל אחד וסברו הנערים שיוכל להסתופף עמהם וכשנחשך

לא ידעו הדרך ומתו התינוק נכרי העגל ובקושי גדול שנמלט הערל ואשתו לבדם והשליכו התינוק והעגל להקל מעליהם
ומכל שכן שלא לקחו את הנערים והנערים הוצרכו לילך לבדם ועלתה בהם מה שעלתה על כל פנים לא היה פשיעה

מהנערים אז לומר שאף הם היו בעוכרם ולא הבעל הבית והנדון של נער שהובא בספר צמח צדק שם הבעל הבית היה
בהצלה בתחילה ובסוף ולא עלתה בידו כמבואר שם:

ועוד שם הבעל הבית צעק ככרוכיא לצאת כל ידי ספק ספקא אם חייב וכאן כתב הרב ההוא שהבעל הבית לא פתח בתשובה
בתחילה כלל כאלו לא ידו היתה במעל הזה ומהראוי למגדר מלתא להחמיר מאוד ולפרסם ברבים חומר הענין כי מכה

5היא ושכיח טובא בעונותינו הרבים ... מהלכת
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